
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (لَقَدِيرٌ وَصْرِهِمْ عَلَى اللَّهَ وَإِنَّ ظُلِمُىا بِأَوَّهُمْ يُقَاتَلُىنَ لِلَّرِيهَ أُذِنَ)
 صدق هللا العظٌم

يا أبناء شعبنا العراقي األبي بكل أطيافه وعمى كل بقعة من 
 .أرض العراق الطاهرة

 .يا أبناء أمتنا العربية اإلسالمية
 .الصابرون المرابطونأيها المجاهدون المؤمنون 

من  د  المحتلون األمرٌكان وفشل مشروعهم التخرٌبً فً العراق لم ٌكن أمامهم ب   اندحربعد أن 

من العراق صاغرٌن تحت وطأة ضربات مجاهدٌنا الغٌارى، لكنهم لعبوا لعبة  الهزٌمةاإلعالن عن 

صفوٌٌن المجوس ومكنوهم من مقالٌد الحكم فً العراق أخبث من احتاللهم لما سلموا العراق بٌد ال

 تنفٌذا لمخططات تحالفهم الخبٌث ضد أبناء شعبنا وأمتنا.

من إعالنهم االنسحاب المزعوم والشعب العراقً ٌرزح تحت انتهاكات حكومة  والٌوم وبعد عام  

 حرائر العراقالدٌن والشرف ونهبت الثروات وقامت باعتقال  التً استباحتاالحتالل الصفوٌة 

ومحاولة جر البلد إلى حرب طائفٌة وعرقٌة وتقسٌمه  واغتٌال الكفاءات عراضكم،أوالتطاول على 

ٌنادي وكان ال بد للشعب العراقً األبً أن ٌنتفض ضد هذا الظلم والطغٌان لٌخرج  ،على هذه األسس

 المجرمة.العمٌلة بإسقاط هذه الحكومة الطائفٌة 

ٚتما٠اٖ، ٟٚ٘  ظض اٌّذرً ٚأطٔاتٗفح فٟ ذاع٠ز جٙاص اٌشؼة اٌؼغالٟ ِشغ   صفذح  ٘ظٖ االٔرفاظحإْ 

ِٕظ ٚساظٙا ِجا٘ضٚٔا  ٚفٟ ِمضِرٙا صفذح اٌجٙاص اٌّـٍخ اٌرٟ أطٍمد ،اٌث١عاء ٗصفذاذذعاف إٌٝ 

ٌٓ ذٕرٟٙ إال تاٌرذغ٠غ اٌشاًِ ٚاٌرٟ  أْ تضأ اٌؼضٚ اٌّذرً ٘جِٛٗ اٌغاشُ ػٍٝ أعض اٌؼغاق اٌطا٘غج

اٌظٞ  تاب ِٓ أتٛاب اٌجٙاص٘ظٖ االٔرفاظح ٚاٌرظا٘غاخ إْ ٚ، ق ِٓ وً أشىاي االدراليعض اٌؼغاأل

ي عؿٛي ِٓ تاب اٌجٙاص تاٌٍـاْ، ٌظٌه لا ؼضألٔٙا ذ   ؛ٖعافض ِٓ عٚافض ٟٚ٘، فغظٗ هللا ػٍٝ اٌّـ١ٍّٓ

ِٓ ٚأظٍُ "، ًٚ٘ ٕ٘ان أجٛع ، "عٚاٖ أدّض((جائغ ؿٍطاْ ػٕض دك وٍّح اٌجٙاص أفعً: ))ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 ؟.اٌؼ١ٍّح اٌظاٌّحاالدرالي ٚاٌذىِٛح 

األتٟ: إْ ؿثة وً ِا جغٜ ٠ٚجغٞ ٘ٛ اٌضؿرٛع اٌّؼ٠ف اٌظٞ ورثرٗ ا١ٌض  ٌا أبناء شعبنا العراقً

ػعػد ف١ٗ  ألْ طٌه اٌضؿرٛع اٌشث١س ؛اٌص١ٔٛ١ٙح ٚٚلغ ػ١ٍٗ ػّالء االدرالي ِٓ ػٕصغ١٠ٓ غائف١١ٓ

 ،ذمـ١ُ اٌثٍض ذذد ِـّٝ اٌفضعا١ٌح، ٚلٕاتً ِٛلٛذح اٌمصض ِٕٙا ؿٍة ٠ٛ٘ح اٌؼغاق اٌؼغت١ح ٚاإلؿال١ِح

اٌّـاءٌح ت ِا ٠ـّٝ األتغ٠اء اٌشغفاء تمٛا١ٔٓ غائف١ح جائغج ومأْٛ ِىافذح اإلع٘اب ٚلأْٛ ٌٚرمرً

ٍىد اٌذغز ٚإٌـً، ٚس١غ ص١ًٌ ٌٚررشىً تّٛجثٗ دىِٛاخ غائف١ح ٚػٕصغ٠ح صِغخ اٌثٍض ٚأ٘ ،ٚاٌؼضاٌح

ػٍٝ طٌه أٔٗ ِٕٚظ ػشغ ؿٕٛاخ سٍد ذرضاٚي اٌذىُ ِٚا ٠ـّٝ تاٌؼ١ٍّح اٌـ١اؿ١ح ٔفؾ اٌٛجٖٛ اٌؼ١ٍّح 

اٌىاٌذح، ٚػ١ٍٗ ٠جة أْ ٠ىْٛ أٚي ٚأؿّٝ ِطاٌثىُ ٠ا أتٕاء اٌؼغاق اٌشغفاء ٘ٛ إؿماغ ٘ظا اٌضؿرٛع 

 اٌّؼ٠ف ألٔٗ تاغً، ٚوً ِا تٕٟ ػ١ٍٗ تاغً.



إْ ٔٙجٕا اٌجٙاصٞ ِؼغٚف ٠ا أتٕاء شؼثٕا اٌؼغالٟ األتٟ تىً أغ١افٗ ٚفٟ وً ِىاْ ِٓ أعض اٌؼغاق: 

ٌىُ ٌٚىً أدغاع ٚشغفاء اٌؼاٌُ تإٔٔا ٌُ ٔـرٙضف أٞ ػغالٟ أتضا غ١ٍح ؿٕٛاخ اٌجٙاص ٚاٌرذغ٠غ 

تغئ١ؾ  اٌّاظ١ح، ٌٚىٓ تؼض أْ غفخ اٌى١ً تجغائُ اٌطائف١١ٓ ٚاٌؼّالء ٚاٌّأجٛع٠ٓ ٚوشغ ِا ٠ـّٝ

أتٕاء شؼة اٌؼغاق اٌظ٠ٓ سغجٛا  تىً ٚلادح دىِٛح االدرالي اٌغاتؼح ػٓ أ١ٔاتٗ اٌطائف١ح اٌمظعج ٚ٘ضص

ضَ اٌمٛج ٌـذك ٚفط ٘ظٖ تأٔٗ ؿ١ـرش غص اٌظٍُ ٚاٌّطاٌثح تذمٛق ِشغٚػح،تّظا٘غاخ ؿ١ٍّح ٌ

اٌشغػٟ أْ ِٓ ٚاجثٗ ج١شىُ اإل٠ّأٟ ج١ش عجاي اٌطغ٠مح إٌمشثٕض٠ح  ٌظٌه ٠غٜ اٌرظا٘غاخ،

شُ  ،ٚاألساللٟ اٌضفاع ػٕىُ ٠ا أتٕاء شؼة اٌؼغاق األصالء، ٚػ١ٍٗ فئٕٔا ٔمـُ تاهلل اٌؼظ١ُ ٚتىراتٗ اٌىغ٠ُ

ٚتؼض اٌرٛوً  ،ٍَِٛظوً ِؼرمً  ّؼأاجٚتد ٠م  ع  أ  ٚتىً لطغج صَ ش١ٙض  ه  ٙ  ٔمـُ تشغف وً ػغال١ح أر  

ٚااللرضاع ٔمٛي: ٌمض ذُ ٚظغ ا٢الف  ؿثذأٗ ٚذؼاٌٝ ٔمٌٛٙا ػا١ٌح ِض٠ٚح ِٚٓ ِٛلغ اٌمٛج ٝ هللاػٍ

اٌّؤٌفح ِٓ ِجا٘ض٠ٕا األتطاي طٚٞ اٌثأؽ اٌشض٠ض اٌظ٠ٓ أتىٛا أِغ٠ىا ٚأششٕٛا جغادٙا ٚأعغّٛ٘ا ػٍٝ 

١ذ١ح ٚاٌمرا١ٌح اٌجثاعج ٌذّا٠ح اٌٙؼ٠ّح صاغغج، لض ذُ ٚظؼُٙ تاإلٔظاع ِغ وافح إِىا١ٔاذٕا ٚلضعاذٕا اٌرـٍ

ؿاداخ اٌؼؼج ٚاٌىغاِح، ٌٚٓ ٔىْٛ اٌثاصئ١ٓ تأٞ ػًّ لراٌٟ دفاظا أتٕاء شؼثٕا اٌىغ٠ُ فٟ  ِرظا٘غٞ

ٚؿٕىْٛ تاٌّغصاص ٚػٍٝ اؿرؼضاص ذاَ ٌمطغ أٞ ٠ض آشّح ذّرض تاٌؼضٚاْ ٚاألطٜ  ،ػٍٝ ٚدضج شؼثٕا ٚتٍضٔا

ش١ٛر  ٚٔضػٛ ،ألْ ِٓ ٠ؼرضٞ ػٍٝ اٌؼغال١١ٓ ١ٌؾ ػغال١ا ِّٙا واْ اؿّٗ أٚ صفرٗ أٞ ػغالٟػٍٝ 

ٔضػٛ إسٛإٔا ٚأتٕاءٔا ِٓ وّا  ٕائُٙ ِٓ اٌّرظا٘غ٠ٓ ٚاٌّؼرص١ّٓ،تأْ ٠مفٛا ِغ أاٌؼشائغ ٚاٌٛجٙاء 

  :٠أذٟاٌّثاصعج ٌرٕف١ظ ِا ِٕرـثٟ األجٙؼج اٌذى١ِٛح فٟ اٌج١ش ٚاٌشغغح ٚاألجٙؼج األ١ِٕح 

٠رٌٛٛا ِـؤ١ٌٚح دّا٠ح اٌّرظا٘غ٠ٓ ٚأْ  ،إسٛأُٙ ٚأتٕاء شؼثُٙ ِٓ اٌّرظا٘غ٠ٓ جٕة إٌٝ ٠مفٛاأْ  .1

 .فٛ٘اخ تٕاصلُٙ إٌٝ صضٚع اٌشٛٔح ٚاٌؼّالء ٗ  ٛج  ذ  ْ أٓ ٚٚاٌّؼرص١ّ

ػاٌح وافح اٌذٛاجؼ إٚ ،ٚاٌّؼرمالخ غالق ؿغاح وافح اٌّؼرم١ٍٓإتٛاب اٌـجْٛ ٚأاٌّثاصعج تفرخ   .2

 ٚاٌـ١طغاخ.

 ٚ اٌّرظا٘غ٠ٓ ٚاٌّؼرص١ّٓ.أٚػضَ ِالدمح اٌّجا٘ض٠ٓ  ،ٚجٛب اٌىف ػٓ اٌّضاّ٘اخ .3

 .اٌذ١اص فمض جؼً ٔفـٗ دا١ِا ٌٍذىِٛح اٌؼ١ٍّح ٚظض اٌّرظا٘غ٠ٓٚ ػٍٝ أِٓ ٠مف ُِٕٙ ِرفغجا ِا أ

ْ ٠ٕـذثٛا ِٕٙا أٚٔضػٛ فٟ اٌٛلد ٔفـٗ اٌـ١اؿ١١ٓ ِّٓ ذٛعغٛا تاٌّشاعوح فٟ ٘ظٖ اٌؼ١ٍّح اٌـ١اؿ١ح 

ْ ٠ؼ١ضٚا إٌظغ فٟ ػاللاذُٙ ِغ دىِٛح أفٛعا، ١ٙٔٚة تاٌضٚي اٌؼغت١ح اٌشم١مح ٚاٌضٚي اٌصض٠مح 

 .ٚاْفٛاخ األ لثًاالدرالي اٌؼ١ٍّح 

السلمٌة  واعتصاماتكمإنا ندعوكم لمواصلة تظاهراتكم  ٌا أبناء شعبنا العراقً الصابر المجاهد:

، وإنا نشد تتحقق جمٌع مطالبكم المشروعةفً جمٌع أنحاء العراق حتى عالن العصٌان المدنً إو

 .عراقًفً عنق كل أمانة وإن تحرٌر العراق  على أٌادٌكم ونحن معكم، فالٌوم ٌومكم

 هللا أكبر ... هللا أكبر ... هللا أكبر

 وما النصر إال من عند هللا العزٌز الحكٌم

 قٌادة

 جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة
 للهجرة 1434صفر  18

 للمٌالد 2013كانون الثانً  1الموافق 


